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Het zal u wellicht opgevallen zijn: 
er ligt alweer een tijdje een brug 
die de Piet van der Polsingel (voor 
voetgangers) verbindt met de 
Bergse Linker Rottekade. Er is 
destijds in het inrichtingsplan voor 
dit gebied een brug opgenomen 
voor langzaam verkeer, fietsers en 
voetgangers. Dit laatste is bewust 
gedaan omdat het pad richting 
Bergse Linker Rottekade vlak 
achter privétuinen van een aantal 
bewoners aldaar loopt. Immers, 
iedereen is op zijn rust gesteld, 
zo ook deze bewoners. Sneller 
verkeer, zoals scooters en brom-
fietsers, zijn dus niet gewenst op 
deze plek. Dit was ook een reden 
waarom bewoners niet al te fel 
tegen de brug hebben geageerd. 

Even een rondje wandelen
Wandelaars zijn natuurlijk welkom 
en het is leuk om even een rondje 
lang de Rotte te lopen. Dit gaat nu 
aanzienlijk makkelijker nu deze 
brug er ligt

Wel opletten geblazen.
De ervaring leert helaas dat een brug 
voor hangjeugd ook een plek is om een 
beetje te “chillen”. Helemaal niet erg, als 
er maar geen al te groot kattenkwaad 
wordt uitgehaald. Het lijkt dus zaak dat 
bewoners hierop attent zijn. De jeugd 
heeft zijn eigen hangplek bij de Skate-
voorziening en container op de geluids-
wal. Deze zijn daar speciaal voor de 
jeugd aangebracht. Niet te vergeten, de 
voetbalkooi op de geluidswal.

Nieuw-Terbregge gereed?
Wat ons (de Bewonersorganisatie) betreft, 
is de Vinex- locatie Nieuw- Terbregge 
op een enkele wens na gereed. Wellicht 

heeft u nog ideeën die dringend aandacht 
behoeven. U kunt uw wens kenbaar 
maken via onze website www.Terbregge 
nl of u kunt een e-mail sturen aan de 
secretaris. Als het maar even kan zal de 
Bewonersorganisatie proberen uw wens 
te honoreren. Maar ook als het ons niet 
lukt  zullen we u hiervan in kennis stellen

Overleg met Verenigingen van 
Eigenaren.
Op niet al te lange termijn heeft de 
Bewonersorganisatie een overleg met de 
Verenigingen van Eigenaren. Ook daar 
zullen ongetwijfeld wensen van bewoners 
aan de orde komen.

Wij berichten u hierover in een van de 
volgende Buurtkranten.

Bert Wagemans
Secretaris



Op woensdag 15 juni jl. vond het jaarlijkse 
Zomerfeest plaats aan het Jan Grijseels-
pad in Nieuw Terbregge. Hoewel de 
weersvooruitzichten niet helemaal goed 
waren, heeft men toch enorm geboft. Het 
werd de grootste opkomst van kinderen 
tot nu toe. Het luchtkussen annex glijbaan 
was de grote trekpleister. Om 15.30 ’s 
middags stonden de kinderen in de rij om 
er overheen te gaan. Ze konden er geen 
genoeg van krijgen. Daarnaast waren 
er allerlei spelletjes te doen, was er een 
springkussen, kon je geschminkt worden 
en bloempotjes beschilderen. De aanwezi-
ge kinderen kwamen uit geheel Terbregge. 
En zo was het ook bedoeld. Het was een 
fantastische middag.

Margret Dalm heeft als grote initiatief-
neemster met haar vriendinnen en de 
ondersteuning van Welzijnsorganisatie 
Thermiek eer van haar werk gekregen.

Bent u nu ook enthousiast geworden om 
iets te betekenen voor uw wijk? Wij zoeken 
nog steeds vrijwilligers voor de viswedstrijd 
voor kinderen op 10 september. Interesse? 
Stuur een e-mail naar Helga van Klinken 
van Thermiek: HvanKlinken@thermiek.info 
of naar bewonersorg@terbregge.nl. Wij 
kunnen alle hulp gebruiken!

Martine de Boer

Grootse opkomst 
bij Zomerfeest

Disco
Menig ouder wordt helemaal gek van de 
zoveelste spaaractie van de supermarkten. 
Of het nu Troetels, Webbies, voetbalplaat-
jes,  Smurfen of Dungans zijn,  je wordt 
helemaal gek van de verzamelwoede. De 
spaaractie van de Plus, gratis Disco’s, ron-
de schijfjes waar muziek opstaat en een 
DJ, de speler, is een ware rage geworden. 
Toch heeft een dergelijk spaaractie toch 
voor een primeur in Terbregge gezorgd: 
Jort Oosterhoff  woonachtig aan de Rotte 
won de eerste gouden Disco. Jort was 
de eerste winnaar die zijn prijs uitgereikt 
kreeg: een discofeestje voor de hele groep 
3 van de Heijbergschool.  

Versierd als echte discodansers met 
bloemenkrans, glitterpruik en gekleurde 
bril werden er spelletjes gedaan, broodjes 
knakworst gegeten en gedanst op muziek 
gedraaid door een echte DJ. Na afloop 
kregen de kinderen allerlei attenties mee 
naar huis. Een geslaagd discofeest. 

Reünie op de 
Heijbergschool
Vrijdag 20 mei jl. was de reünie van 
de Heijbergschool i.v.m. het 125 jarig 
bestaan van de school. Er kwamen 
die avond wel 400 geïnteresseerden: 
oud-leerlingen en oud-docenten. Alle lo-
kalen waren ingedeeld in verschillende 
jaartallen waar filmpjes en foto’s van 
die tijd te zien waren. Deze waren vaak 
aanleiding om met oude klasgenoten 
nog eens terug te blikken naar de basis-
schoolperiode. Op de gang hingen ook 
heel veel klassenfoto’s van vroeger. Op 
deze avond werd ook het 125 jarig ju-
bileumboek van de Heijbergschool ge-
presenteerd. Een fantastisch boek met 
mooie foto’s, feitjes en wetenswaardig-
heden van de Heijbergschool vroeger 
en nu! Kortom het was een geslaagde 
avond die nog tot laat doorging! 

Schoolfeest op de Heijbergschool 
Op vrijdag 27 mei jl. was er op de Heijbergschool een schoolfeest. Naar aanleiding 
van het 125 jarig bestaan van de school stond dit in het teken van ‘Talenten’. Zo 
konden de kinderen van groep 1 t/m 6 deelnemen aan verschillende workshops, 
zoals djembé, dansen, vilt maken en schilderen. De kinderen uit groep 7 en 8 
gingen in groepjes een eigen zeepkist maken waarmee vervolgens een spannende 
race werd gehouden. Ook werden de schuurtjes op het kleuterplein, onder leiding 
van een kunstenaar, kleurrijk geverfd. Daarnaast waren er optredens van kinderen 
en leerkrachten op het podium. Of het nu zingen, gitaarspelen of dansen was, ie-
dereen kon zijn talent laten zien. Als afsluiting van de geweldig mooie dag speelde 
er een band en kon er gedanst en wat gedronken worden. Daarnaast werden er 
prijzen aan de winnende kinderen van diverse activiteiten uitgedeeld. Het school-
feest heeft laten zien dat de kinderen op de Heijbergschool veel talenten hebben!

De Heijbergschool



info@hvandersluis.nl

ZoT?
Een dijk van een plan!

Zon op Terbregge (ZoT), is een idee 
van GroenLinks om aan de kant van 
de A20 van de Dijk in Nieuw Terbreg-
ge een grote zonnekrachtcentrale te 
bouwen. We gaan uit van een opstel-
ling van 5.000 m2. Hiermee kan per 
jaar 500.000 KWh elektriciteit, ofwel 
stroom voor 100-150 huishoudens 
worden opgewekt.

Waarom een Dijk en geen Dak?
Niet iedereen heeft een dak dat geschikt 
of groot genoeg is voor het opwekken van 
de eigen stroom. De Dijk heeft ruimte voor 
zeker 7.500 m2 zonnepanelen. Omdat er 
waarschijnlijk nog subsidie nodig is begin-
nen we met een iets kleiner project van 
5.000 m2.

Maar zonne-energie is toch niet rendabel?
Tot voor kort was dat zo. Doordat zonnepa-
nelen steeds goedkoper en beter worden, 
en tegelijkertijd de elektriciteit steeds duur-
der, naderen we het punt waarop zonne-
energie rendabel wordt.

Mag dat: zonne-energie ‘uit je dak’ en op 
de dijk?
Hier hebben we nog een probleem. Ook al 
ben je eigenaar van de panelen, op de Dijk 
moet je energiebelasting betalen en op 
je dak niet. Diverse partijen (GroenLinks, 
PvdA, D’66 en CDA) in de Tweede Kamer 
willen dit veranderen.

Wie mogen er meedoen aan het project?
GroenLinks wil dat burgers zelf in hun 
schone energie kunnen investeren. We 
denken daarbij aan stukken van 2.500 
KWh. Hoeveel dat gaat kosten en opleve-
ren hangt van eventuele subsidies en van 
de beslissing van de Tweede Kamer over 
de energiebelasting af.

Wat kost zo’n ‘Dijk van een plan’?
We gaan voorlopig uit van twee miljoen 
euro. Dat is nog te duur – daar moet nog 
een derde vanaf, bijvoorbeeld door subsi-
dies of nog goedkopere panelen.

Als het nog zo onzeker is, waarom nu al 
een plan?
Zo’n zonnecentrale is er niet zo maar. 
We willen straks snel op nieuwe kansen 

in kunnen spelen. Als eerste moet het 
bestemmingsplan dat aangepast worden 
– zonder dat, komt niemand in beweging. 
GroenLinks zal hierover een voorstel indie-
nen bij de Deelgemeente. Ook zal zij de 
Deelgemeente, die eigenaar is, vragen om 
de Dijk gratis te pachten aan de investeer-
ders.



Colofon
Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt uitgegeven door de Bewo-
nersorganisatie Vereniging “Terbregge’s Belang” (KvK nummer 
40343386) en verschijnt maximaal zes maal per jaar. De uitgave 
geschiedt ten behoeve van bewoners en verenigingen in Terbreg-
ge. De oplage bedraagt 1700 exemplaren per nummer.
Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt in Terbregge gratis huis-aan-
huis verspreid. Tevens kan hij worden opgehaald in de Buurt- en 
Speeltuinvereniging Terbregge, Landstraat 9, of worden toege-
stuurd tegen een vergoeding van € 6,81 portokosten per vereni-
gingsjaar. Dit bedrag moet worden overgemaakt op bankrekening-
nummer 31.18.91.772 van de Bewonersorganisatie Terbregge’s 
Belang, bank Rabobank-Capelle.
Kopiëren is toegestaan met bronvermelding.
Eindredactie: Terbregge’s Belang
Redactie-adres: Bergse Linker Rottekade 294-d
 3056 LJ Rotterdam
 E-mail: bewonersorg@terbregge.nl
 Website: www.terbregge.nl

Drukkerij JP Offset Duiven  |  026 369 63 60

Aanmelding lidmaatschap Terbregge’s Belang
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de 
Bewonersorganisatie Vereniging “Terbregge’s Belang”, 
KvK nummer 40343386
Hij/zij gaat er mee akkoord dat Terbregge’s Belang tot 
wederopzegging of tot beëindiging van het lidmaatschap 
eenmaal per jaar de door de Algemene Ledenvergadering 
bepaalde contributie afschrijft van de hieronder door hem/
haar vermelde bank- of girorekening.
De contributie bedraagt € 10,- per jaar

Naam:   
…………………………………………………………….
Adres:   
…………………………………………………………….
Postcode en Plaats: 
…………………………………………………………….

De contributie mag eenmaal per jaar worden 
afgeschreven van:
Bank-/girorekeningnummer:  
……………………………………………….
Rotterdam d.d.:  
……………………………………………….
Handtekening:
……………………………………………..

Inleveradres:
F.H. Schuit
p/a Bergse Linker Rottekade 294-d
3056 LJ Rotterdam
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Ook ‘s avonds en op zaterdag geopend!

Contributie
Binnenkort zal de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van 
de Bewonersorganisatie Terbregge’s belang automatisch van uw 
rekening worden afgeschreven. Dit is een hoger bedrag dan u uit de 
vorige jaren van ons gewend bent geweest. Bij de laatste Algemene 
Ledenvergadering is met algemene stemmen aangenomen de con-
tributie te verhogen naar € 10 per jaar.
Deze verhoging zal u niet verbazen. Na jarenlang de contributie 
op € 5 te hebben gehouden zien ook wij ons genoodzaakt een 
inflatiecorrectie toe te passen en prijsverhogingen waar ook wij als 
vereniging in onze werkzaamheden mee te maken hebben gedeel-
telijk door te berekenen.
Omdat dit afgelopen november is besloten en de contributie deze 
zomer zal worden geïncasseerd leek het ons correct u hier nog even 
aandacht voor te vragen.
Het bestuur.


